
altfel
la alegere
à la carte

din cele mai bune ingrediente! 

din 5 categorii de specialități gastronomice! 

gătit doar pe comandă!

Ești ocupat și preocupat de plăcerea unei mese sănătoase, 
așa că ți-am creat MENIUL ZILEI ALTFEL – personalizat pe gusturile, 
poftele și nevoile tale punctuale.

Ne diferențiază gustul bun al mâncării ca acasă și prospețimea 
ingredientelor folosite. Meniul nostru ne reflectă convingerea că 
sănătatea este un rezultat a ceea ce mâncăm.

De ce? Ca să mănânci exact ce dorești, în combinația dorită din: 
15 feluri principale, 4 pizze, 4 supe cremă, 4 gustări reci și un desert.

@CasaGoiaDelivery

Meniul Zilei - Altfel* aferent lunii iunie, 

poate fi comandat la doar 

Am căutat cel mai bun

MENIUL ZILEI
și l-am găsit în bucătăria noastră!

19,90 ron
25 ron

*Comandă minimă 30 lei  *Livrare gratuită



Oricare combinație  albastru+galben î ț i  va aduce aminte de gustul de acasă.

Casa Goia îți aduce la birou mâncare bună, sănătoasă!

MENIUL ZILEI
AL LUNII  IUNIE

Pizza Crispy
Pizza Prosciutto e funghi
Pizza Margherita
Pizza Capresse

P 1
P 2
P 3
P 4

Pizza * ketchup inclus

540 g
450 g
540 g
430 g

Gulaș cu carne de porc
Chilly con Carne
Pui crispy cu cartofi prăjiți
Pui crispy cu risotto
Mozzarella pane cu cartofi prăjiți
Mozzarella pane cu risotto
Spaghette aglio-olio peperoncino
Spaghette amatriciana
Spaghette cu roșii proaspete
Penne bolognesse
Ciuperci sote cu piept de pui 
/ pulpă de pui dezosată la grătar
Fasole verde în unt cu piept de pui 
/ pulpă de pui dezosată la grătar
Risotto cu piept de pui 
/ pulpă de pui dezosată la grătar
Spanac în unt cu piept de pui / 
pulpă de pui dezosată la grătar
Salata cu piept de pui / tofu la 
gratar ( dressing si foccacia incluse)

F 1
F 2
F 3
F 4
F 5
F 6
F 7
F 8
F 9
F10
F11

F12

F13

F14

F15

Fel principal
450 g
450 g
350 g
350 g
350 g
350 g
300 g
300 g
300 g
350 g
300 g

300 g

300 g

300 g

400 g

Supe cremă
S 1
S 2
S 3
S 4

Supă cremă de ciuperci
Supă cremă de cartofi cu bacon
Supă cremă de legume
Supă cremă de broccoli

* crutoane incluse

300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

Gustări reci
Bruschette cu roșii
Bruschette cu roșii și prosciutto
Guacamole 
Hummus 

240 g
240 g
300 g
300 g

G 1
G 2
G 3
G 4

Desert
Cannoli cu cremă de ciocolată 
albă

90 gD 1

Dăm din casă mâncare bună, sănătoasă!

Detalii și comenzi:

+40 799 310 140   |   comenzi@casa-goia.ro 19,90 ron
25 ron


